


Γύρισα σχετικά νωρίς (για μένα) στο σπίτι. Οι
δικοί μου έβλεπαν ειδήσεις. Ξαφνικά ακούω: «Το
2014 οι πολιτικοί γάμοι ξεπέρασαν τους θρη-
σκευτικούς. Από τους 54.103 γάμους που έγιναν,
το 50,7% ήταν σε κάποιο δημαρχείο και το 49,3%
στην Εκκλησία, ενώ τα σύμφωνα συμβίωσης αυ-
ξήθηκαν κατά 170%».

Άκουσα με προσοχή το ρεπορτάζ. Το συμπέ-
ρασμα που έβγαινε ήταν, ότι ο θρησκευτικός
γάμος στοιχίζει ακριβά, γι’ αυτό και απορρίπτε-
ται. Όσοι μίλησαν, αναφέρθηκαν στα πολλά
έξοδα, τάχα, του θρησκευτικού γάμου: νυφικά,
κοστούμια, δεξίωση, μακιγιάζ… Καμιά λέξη για
το Μυστήριο. Όλα αυτά που αράδιασαν δεν
έχουν καμία σχέση με το γάμο και τα αναγκαία
για την τέλεσή του στο ναό. Κακώς έχουν συνδε-
θεί τα άσχετα αυτά στοιχεία με το θρησκευτικό
γάμο, ο οποίος άνετα μπορεί να τελεστεί και
χωρίς αυτά. Δεν είναι απαραίτητο το νυφικό,
ούτε το γαμπριάτικο κοστούμι, που σίγουρα κο-
στίζουν υπέρογκα ποσά. Ένα σεμνό φόρεμα για
τη νύφη κι ένα απλό ντύσιμο για το γαμπρό μπο-
ρούν να δώσουν την επισημότητα της στιγμής
χωρίς οικονομική ταλαιπωρία. Δεν απαιτεί η Εκ-
κλησία φανταχτερά και πανάκριβα ρούχα…
(μόνο σεμνά). Αλλά να μην κάνουμε εντύπωση;
να μη ζήσουμε κι εμείς το παραμύθι της σταχτο-
πούτας; Γιατί οι άλλοι παρέθεσαν δεξίωση, όπου
χαραμίστηκαν τόσα χρήματα; Εμείς θα είμαστε
οι φτωχοί συγγενείς; Εμείς να κάνουμε πιο εντυ-
πωσιακή γιορτή… (Και πολλοί καταφεύγουν στο
δανεισμό, ενώ μπορούν να κάνουν ένα τραπέζι
με λιγότερα άτομα, όσα είναι απαραίτητα.) Και
βέβαια έρχονται να προστεθούν και άλλες υπερ-
βολές στα στολίσματα και τις ετοιμασίες. Και
επειδή όλα αυτά κοστίζουν μια περιουσία, επι-
λέγουν, όπως λένε, τον πολιτικό γάμο. Αλλά και
σ’ αυτόν κάνουν πολλά έξοδα για νυφικό, δε-
ξίωση κλπ. Άρα, δε φταίει η Εκκλησία και ο θρη-
σκευτικός γάμος για το υψηλό κοστολόγιο, αλλά
η ματαιοδοξία των ανθρώπων.

Γιατί, λοιπόν, καταδικάζουμε τον εαυτό μας,
τη σχέση με το σύντροφό μας, τη μέλλουσα οι-
κογένειά μας, να μην έχουν την ευλογία του
Θεού; Πως ξεκινάμε τη νέα μας ζωή αδιαφορών-
τας για τη Χάρη του Παναγίου και Τελεταρχικού
Πνεύματος; Πώς να βιώσουμε τη χαρά και να ευ-
τυχήσουμε, αφού ο Χριστός, που είναι η όντως
Χαρά και Ζωή, λείπει από τη ζωή μας, και μάλι-

στα από την πρώτη ημέρα; Γιατί στην Ορθόδοξη
Ελλάδα μας οι χριστιανοί έχουμε ξεφύγει από τις
αιώνιες παραδόσεις μας και υιοθετούμε τις ξε-
νόφερτες συνταγές που αποχρωματίζουν την
κοινωνία μας και μας αποξενώνουν από την
Πηγή της Ζωής, τον Αρχηγό της πίστης μας, τον
Κύριό μας Ιησού Χριστό;

Δεν είναι, λοιπόν, τα έξοδα που συνοδεύουν
ένα γάμο στην Εκκλησία ο λόγος που καταφεύ-
γουν οι νέοι μας στο δημαρχείο για να παντρευ-
τούν, αλλά η άγνοιά τους γύρω από τη σημασία
και την ουσία της υπόστασης του Μυστηρίου
του γάμου, ως το κατεξοχήν μυστήριο της αγά-
πης και ως ζωντανή εικόνα της ένωσης Χριστού
και Εκκλησίας. Η άγνοια αυτή οφείλεται στην έλ-
λειψη κατήχησης στην οικογένεια και στο σχο-
λείο, στο εκκοσμικευμένο πνεύμα της εποχής
μας, όπου κυριαρχεί η φιληδονία και η μαται-
οδοξία, και στην παρεξηγημένη άποψη που επι-
κρατεί σε πολλούς, ότι η Εκκλησία είναι ένας
ακόμη θεσμός της Πολιτείας ή κάποιο σωματείο
της με φιλανθρωπική δράση και όχι Σώμα Χρι-
στού, Κιβωτός Σωτηρίας που οδηγεί τον πληγω-
μένο και μπερδεμένο άνθρωπο στη Θέωση και
την Αθανασία.

Ο γάμος δεν είναι μια «φιέστα» προς εντυπω-
σιασμό. Δεν είναι κοινωνική εκδήλωση, ούτε
αφορμή για ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, ούτε
ευκαιρία για επίδειξη υλικών αγαθών, ούτε πα-
σαρέλα καλλιστείων (όπως έχει καταλήξει), που
προκαλλούν ασέβεια ακόμη και εντός του ναού.
Ο γάμος δεν είναι μια υπόθεση κάποιων ωρών
ή μηνών. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι Μυ-
στήριο που οδηγεί στη σωτηρία, που ξεκινά τη
στιγμή της ιεράς Ακολουθίας και οδεύει στην
«Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος». Και μάλιστα είναι
«μυστήριο μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλη-
σίαν» (Εφεσίους ε΄32) κατά τον απ. Παύλο.

Στο Μυστήριο του γάμου κατέρχεται το Άγιο
Πνεύμα, για να ενώσει τον άνδρα και την γυ-
ναίκα σε μια αδιαίρετη ενότητα. Διαβάζονται
τόσες ωραίες ευχές με πνευματικό περιεχόμενο.
Η Εκκλησία ικετεύει τον φιλάνθρωπο Θεό για τη
σωτηρία των νεονύμφων, την ευτεκνία και καλ-
λιτεκνία τους, την ομόνοια των ψυχών και των
σωμάτων τους, την άσπιλη και άμωμη ζωή τους,
και εύχεται όπως χαρίσει στο ανδρόγυνο όλα τα
επίγεια αγαθά και να τους αξιώσει και των επου-
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Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία σὲ ἀκοίμητον φρουρόν, προστάτην, 
καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, 

τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
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Με αφορμή το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής
του Σπορέως…

Ο Κύριος αφηγείται μια παραβολή. Κάποτε
ένας γεωργός κατευθύνθηκε προς το χωράφι του
για να σπέιρει το σιτάρι που είχε μαζί του. Καθώς
έσπερνε τους σπόρους στο χωράφι του, άλλοι
έπεσαν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να καταπα-
τηθούν από τους διαβάτες ή να καταφαγωθούν
από τα πουλιά και άλλοι έπεσαν σε πετρώδες
έδαφος, χωρίς αρκετό χώμα και αφού φύτρω-
σαν, ξεράθηκαν αμέσως, ελλείψει υγρασίας.
Άλλοι έπεσαν σε έδαφος καλό, αλλά γεμάτο από
σπόρους αγκαθιών.

Φύτρωσαν, αναπτύχθηκαν αλλά τους κατέ-
πνιξαν τα ζιζάνια. Και ο τελευταίος σπόρος έπεσε
σε γη αγαθή, έυφορη και έκανε καρπό εκατό
φορές περισσότερο. “Τίς είη ή παραβολή αύτη;”.
Οι μαθητές παρόλο που δεν πολυκατάλαβαν το
δίδαγμα της παραβολής, θέλησαν να μάθουν το
βαθύτερο νόημα της. Ο Κύριος παρομοιάζει το
λόγο του Θεού με το σπόρο. Όπως ο σπόρος κρύ-
βει μέσα του μυστικές δυνάμεις και όντας βαθιά
στο χώμα φέρνει ζωή, έτσι και ο λόγος του Θεού
πέφτει στις καρδιές μας και μας δίνει ζωή.

Ο σπόρος και ειδικότερα αυτός του σιταριού,
αποτελεί προτύπωση της θυσίας του Κυρίου.

Ήρθε στη γη “ίνα αίρει την αμαρτία του κό-
σμου” και απέθανε για να αναστηθεί εκ νεκρών
τη τρίτη ημέρα. Ο σπόρος του σιταριού “θυσιά-
ζεται” για να δώσει ολόκληρους στάχεις, γεμά-
τους σπόρους. Παράλληλα, μια ιδιότητα του
σιταριού ειναι το αδέλφωμα. Δηλαδή από ένα
μόνο σπόρο εκφύονται πολλά στάχια, πολλα-
πλασιάζονται. Γι᾽ αυτό δίνει άλλους εκατό σπό-
ρους, “καρπό εκατονταπλασίονα”.

“Τί έφταιξε όμως για την ακαρπία;” Το έδα-
φος. Σ᾽ αυτό οφείλεται η αποτυχία μεγάλου μέ-
ρους της σποράς.

Ο πρώτος σπόρος πέφτοντας “παρά την οδό”
καταπατήθηκε και τα πετεινά του ουρανού κα-
τέφαγαν αυτόν. Έπεσε δηλαδή σε ανθρώπους με
σκληρές ψυχές, κλειστές, ποδοπατημένες από τα
πόδια των παθών. Τί σχέση μπορεί να έχει ο
ευαίσθητος και ευγενικός σπόρος του λόγου του
Θεού με τις σκληρές καρδιές μας;

Σήμερα έχει χαθεί από μέσα μας ό,τι καλό και
υψηλό υπήρχε. Έχουμε γίνει ατομιστές, αμείλι-
κτοι σε οτιδήποτε δε συμβαδίζει με τον εγωισμό
μας. Έτοιμοι τιμωροί μιας κοινωνίας που πάσχει.
Και ενώ θα περιμέναμε η κρίση η οικονομική-
πολιτική- πνευματική- ηθική να μας μεταλλάξει
σε ανώτερους και πιο συμπονετικούς συνανθρώ-
πους, παραταύτα περιφρουρούμε σαν Κέρβεροι
το Εγώ μας.

Στη συνέχεια, ο σπόρος έπεσε επί την πέτραν
και ενώ φύτρωσε, γρήγορα ξεράθηκε γιατί του
έλλειπε η τροφοδοσία. Εδώ παρομοιάζονται οι
άνθρωποι που ενώ στην αρχή συγκινούνται ,γρή-
γορα χάνουν τον ενθουσιασμό τους ,πέφτουν σε
πειρασμούς, σκανδαλίζονται εξαιτίας της μικρο-
ψυχίας τους γιατί τους λείπει το “λάδι” των
καλών έργων και η ικμάδα των καλών λογισμών.
Ο λόγος του Θεού δεν είχε καμία θέση στις καρ-
διές αυτές.

Ο σπόρος που πέφτει ανάμεσα στους σπό-
ρους των ζιζανίων, όχι μόνο φύτρωσε αλλά και
αναπτύχθηκε. Και έδωσε προσδοκίες για καρπο-
φορία. Ωστόσο, τα ζιζάνια τον ανταγωνίστηκαν
και κατάφεραν να τον καταπνίξουν. Αυτοί είναι
οι άνθρωποι που δέχονται με χαρά το λόγο του
Θεού. Χωρίς να το καταλάβουν όμως πνίγονται
από τις βασανιστικές μέριμνες της ζωής, παρα-
σύρονται και βουλιάζουν στο κοσμικό φρόνημα.
Έτσι το γλυκό συναίσθημα της προσδοκίας το
διαδέχεται η παγερή απογοήτευση. Ο Άγιος Θε-
οφάνης ο Ομολογητής συμβουλεύει σε μια επι-
στολή του: “…να φυλλάτεις την καρδιά σου από
την έλξη της κοσμικής ζωής…”.

Παρά ταύτα, ο σπόρος βρίσκοντας γόνιμο
έδαφος φύτρωσε, πρόβαλε “χολάτος από τη γη”,
αναπτύχθηκε, θα αδελφώσει, θα καρπίσει και θα
θεριστεί. Τον κόπο του γεωργού θα τον αντικα-
ταστήσει η βαθιά χαρά της όμορφης και πλού-
σιας συγκομιδής.

Το έδαφος αυτό είναι εκείνοι οι άνθρωποι
που ολοπρόθυμα δέχονται το λόγο του Θεού
στις καρδιές τους ,τον κατανοούν και καρποφο-
ρούν τις αρετές ,φτάνοντας πιο κοντά στο Θεό.

Για την κατανόηση του Θείου λόγου απαιτεί-
ται προσπάθεια. Η Θεία Χάρις μας δόθηκε στο
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ρανίων. Τι ομορφιά και ευλογία υπάρχουν στα
άγια λόγια του ιερού Μυστηρίου! Γιατί να το πα-
ραθεωρούν τα ζευγάρια προβάλλοντας διάφο-
ρες δικαιολογίες! Γιατί να επιλέγουν μια ψυχρή,
νομική, επιπόλαια συμφωνία; Γιατί να μην επι-
ζητούν διακαώς τη Θεία ευλογία στο ξεκίνημα
κιόλας της καινούργιας τους πορείας;

Ω! Θεέ μου, φώτισέ μας, τους βαπτισμένους
χριστιανούς, να βρούμε το δρόμο που οδηγεί
σ’Εσένα! Άνοιξε τα μάτια της ψυχής μας να δουν
την αλήθεια, την ουσία της πίστης μας και την
ομορφιά της μυστηριακής ζωής! Απομάκρυνε
από το βίο μας τα ζιζάνια της ματαιότητας, της
υπεροψίας και της ασέβειας! Φύλαξέ μας μα-

κρυά από κάθετί ξένο προς την Αγία Γραφή και
την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας! Βοήθησέ
μας ν’ ανακαλύψουμε τη χαρά που προσφέρει η
γνήσια χριστιανική ζωή, η εκούσια αποδοχή και
τήρηση των ευαγγελικών εντολών! Για να δοξά-
ζεται το Πάντιμον και Μεγαλοπρεπές Όνομά
Σου. Για να θριαμβεύει η Αγία Σου Εκκλησία. Για
να βγει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, από το αδιέ-
ξοδο και την κρίση. Για να περπατήσουμε τη
στράτα των αγίων. Για να έρθει η ευλογία Σου
στους Έλληνες και το χαμόγελο στα πρόσωπά
τους. ΓΕΝΟΙΤΟ!

Παπα-Φα

Το χωράφι της ψυχής μας
•
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«Μορφωμένους θέλουμε, όχι εγγραμμάτους»
Σε μια κατά γενική ομολογία δοκιμαζόμενη

κοινωνία, όπου η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη
εκλείπουν, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο
θεσμός του γάμου και της οικογένειας βρίσκον-
ται σε κρίση, με τη ραγδαία αύξηση του ποσο-
στού των διαζυγίων, τα παιδιά γίνονται έρμαια
και υποχείρια των κακών επιδράσεων του οικο-
γενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος. Σε
μια κοινωνία όπου σε αντίθεση με 30-40 έτη πα-
λιότερα, η πρόσβαση στη γνώση είναι ευκολό-
τερη και οι περισσότεροι άνθρωποι πια
διαθέτουν ανώτερες πανεπιστημιακές και ακα-
δημαϊκές γνώσεις, γεννάται εύλογα το ερώτημα:
«Γιατί η γνώση αυτή δεν μετουσιώθηκε σε μια
καλύτερη και ευτυχέστερη ζωή των ανθρώπων,
σε μια καλύτερη και ανθρώπινη κοινωνία όπου
θα κυριαρχεί η αγάπη και η αλληλεγγύη, του-
ναντίον πλήθυναν τα ψυχικά νοσήματα και οι
επισκέψεις σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους και
ψύχθηκε η αγάπη των πολλών»; Η απάντηση
κρύβεται στη ρήση του αοίδιμου διηγηματογρά-
φου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ο οποίος πριν
από 110 και πλέον χρόνια είχε πει: «Μορφωμέ-
νους θέλουμε, όχι εγγραμμάτους». Εγγραμμά-
τους ο Σκιαθίτης λογοτέχνης εννοούσε την
πληθώρα των πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και
διδακτορικών που διαθέτει πια η χώρα μας·
μορφωμένους δε, εννοούσε τους εναρέτους,
τους πνευματικούς και πεπαιδευμένους ανθρώ-
πους που διαθέτουν άρτια παιδεία και βαθειά
καλλιέργεια και που δυστυχώς στη σημερινή
εποχή σπανίζουν. Όταν ο αρχαίος φιλόσοφος
Σωκράτης ρωτήθηκε για τον ορισμό του μορφω-
μένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτε για τη
συσσώρευση γνώσεων παρά μόνο απάντησε ότι
είναι θέμα συμπεριφοράς. Είπε ότι μορφωμένοι
είναι οι άνθρωποι που είναι έντιμοι σε όλες τις
συνδιαλλαγές τους, αυτοί που αντιμετωπίζουν
γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς
καλοπροαίρετα και αυτοί που ελέγχουν τις απο-
λαύσεις τους. Ο δε Πλάτωνας είχε πει ότι:
«Πάσα τε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης
και της άλλης αρετής, πανουργία, ου σοφία
φαίνεται». Δηλαδή, η γνώση η οποία στερείται
δικαιοσύνης και κάθε άλλης αρετής, δεν καθιστά
τον άνθρωπο σοφό, αλλά πανούργο και επι-
βλαβή για τον εαυτό του και την κοινωνία γενι-
κότερα. Πόσοι και πόσοι επιτήδειοι, οι οποίοι

προκειμένου να αυξήσουν τα πλούτη και να δια-
σφαλίσουν την καλοπέρασή τους γίνονται αδί-
στακτοι, εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και τη
θέση τους σήμερα;

Η μεταλαμπάδευση της αρετής και της μόρ-
φωσης αποτελεί καθήκον και ανώτερος σκοπός
των γονέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη
σωστή ανατροφή των παιδιών τους όταν αυτά
είναι σε νεαρή ηλικία και η ψυχή τους ακόμη
είναι εύπλαστη και δεκτική. Όπως το δέντρο
όταν είναι μικρό, εάν φυσήξει ο άνεμος αυτό
στραβώνει, εάν του βάλουμε ένα στύλο γίνεται
ίσιο, ενώ εάν δεν του βάλουμε στύλο και μείνει
στραβό, θα παραμείνει στραβό για όλη του τη
ζωή. Εάν δε όταν μεγαλώσει και ριζώσει καλά,
θελήσουμε να το στηρίξουμε και να το ισιώ-
σουμε, τότε αυτό θα σπάσει. Έτσι και τα παιδιά
μας, όταν είναι μικρά ας τα στυλώσουμε στην
ορθόδοξη πίστη, στον φόβο Θεού, ας τα πλου-
τίσουμε με διδασκαλίες και καλά πρότυπα, έως
ότου ριζώσουν στην αρετή και στερεωθούν,
οπότε και δεν θα φοβούνται τίποτε. Ο Λυκούρ-
γος, βασιλιάς της αρχαίας Σπάρτης, είχε νομοθε-
τήσει την τιμωρία των γονέων για τα
παραπτώματα στα οποία υπέπιπταν τα παιδιά
τους σε νεαρή ηλικία. Όταν κάποτε δύο νέοι φι-
λονίκησαν στην αγορά και «ήρθαν στα χέρια», η
εξουσία δεν τιμώρησε τους νέους, αλλά τους γο-
νείς τους, διότι δεν τους έδωσαν καλή ανα-
τροφή…

Δυστυχώς σήμερα, ο βασικός σκοπός της οι-
κογένειας που είναι η προετοιμασία σωστών αν-
θρώπων με ορθές αρχές, αξίες και ιδανικά έχει
παραμεριστεί από τους γονείς και αντ’ αυτού δί-
δεται προτεραιότητα στο «φόρτωμα» των παι-
διών με στείρες γνώσεις ήσσονος σημασίας,
τρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την κρυφή κενο-
δοξία και ματαιοδοξία τους που συνδέεται με
την κοσμική «ψευτοπρόοδο» των παιδιών τους.
Πολλοί γονείς σήμερα, «πνιγμένοι» στον κυ-
κεώνα των μεριμνών και των προβλημάτων
τους, έχουν παραμελήσει και αναθέσει εν
αγνοία τους το καθήκον της ανατροφής των παι-
διών τους στην τηλεόραση, η οποία με τα λαν-
θασμένα πρότυπα τα οποία προβάλλει σήμερα,
είναι κατά πολύ υπεύθυνη για την ηθική κατά-
πτωση των νέων της εποχής μας. Ο Άγ. Ιωάννης
ο Χρυσόστομος στον 4ο αιώνα μ. Χ. δίδασκε ότι

Άγιο Βάπτισμα. Με το λόγο του Θεού , πιο απλά
την κατήχηση, η Χάρις αυτή μας μετουσιώνει.
Δημιουργεί μια θεία αλλοίωση ,γινόμαστε ειρη-
νοποιοί, ελεήμονες, πράοι, απλοί, ζηλωτές. Η
Θεία Χάρις φωτίζει το σκότος με άπλετο φως,
μας καθαρίζει από τους ρύπους των παθών μας,
μας χαρίζει ζωή. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε
τον κόσμο ,αλλά αλλάζει και ο τρόπος που μας
βλέπει ο κόσμος. Και το σημαντικότερο; Αγιαζό-
μαστε.

“Τί έδαφος είμαι εγώ;”. Αυτή την ερώτηση θα

πρέπει να θέτουμε στον εαυτό μας. Ο σπόρος,
δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος. Το έδα-
φος αλλάζει. Ο Κύριος “ο τα πάντα ειδώς” δεν
κάνει διακρίσεις. Αν και γνωρίζει ότι μερικές πε-
ριοχές θα μείνουν άκαρπες, ρίχνει παντού το
σπόρο. Ο ουράνιος γεωργός περιμένει να ετοι-
μάσουμε το χωράφι της ψυχής μας για να σπεί-
ρει. Είθε να φτάσουμε και στην ευλογία της
Θείας Συγκομιδής.
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η ηθική κατάπτωση και οι κοινωνικές αναταρα-
χές οφείλονται στην λανθασμένη ανατροφή των
παιδιών και στην παραμέληση της ψυχικής τους
καλλιέργειας. «Τούτο εστί, ο την οικουμένην
ανατρέπει πάσαν, ότι των οικείων αμελούμεν
παίδων, και των μεν κτημάτων αυτών επιμε-
λούμεθα της δε ψυχής αυτών καταφρονούμεν,
εσχάτης ανοίας πράγμα» (Ε.Π.Μ. 51,327). Δεν
διστάζει δε να χαρακτηρίσει παιδοκτόνους και
φονείς των παιδιών τους, όσους γονείς αδιαφο-
ρούν για την ορθή και έγκαιρη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών τους, τονίζοντας ότι τα σχέδια των
σημερινών γονέων για τα παιδιά τους, περιορί-
ζονται αποκλειστικά και μόνο στο να σπουδά-
σουν, να επιτύχουν επαγγελματικά στη ζωή
τους, να νυμφευθούν ένα πλούσιο σύζυγο, να
κτίσουν ένα όμορφο σπίτι και γενικά να ευημε-
ρήσουν αποκτώντας και απολαμβάνοντας όλο
και περισσότερα υλικά αγαθά, αντιμετωπίζοντας
τους νέους ως να έχουν μόνο σώμα και ως να
μην έχουν καθόλου ψυχή. Ξεχνώντας ότι «το σά-
βανο δεν έχει τσέπες»… Η επιμονή των Ιερών
Πατέρων της Εκκλησίας μας, στην κατά Χριστόν
αγωγή της ψυχής των παιδιών, δεν υποτιμά τη
σημασία των ακαδημαϊκών γνώσεων ή την

σπουδαιότητα των γραμμάτων, αλλά υποδηλώ-
νει τη διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτή-
των των γονέων για τα παιδιά τους, δηλαδή:
πρώτα το πνεύμα και μετά το σώμα, πρώτα η
αγωγή και μετά η γνώση. Ο Ιερός Χρυσόστομος
χαρακτηριστικά επισημαίνει: «Και μη με τις νο-
μιζέτω νομοθετείν αμαθείς τους παίδας γίνε-
σθαι… Ου κωλύων παιδεύειν ταύτα λέγω, αλλά
κωλύων εκείνοις μόνοις προσέχειν». (Ε.Π.Ε. 28,
518-20).

Μέσα σ΄ αυτήν την πνευματική σύγχυση της
σημερινής εποχής, όπου κυριαρχεί η αντι-
στροφή των αξιών, όπου οι αρετές θεωρούνται
ελαττώματα και αδυναμίες και χλευάζονται από
την πλειοψηφία, καλούμαστε να ανατρέφουμε
και εφοδιάζουμε τα παιδιά μας με φόβο Θεού
και ευσέβεια, προκειμένου να μεγαλώσουμε αν-
θρώπους αντάξιους κληρονόμους της ουράνιας
Βασιλείας του Θεού, της άνω Ιερουσαλήμ που
ετοίμασε ο Θεός για τους πιστούς δούλους Του.
Καλούμαστε να μεγαλώσουμε ανθρώπους ικα-
νούς να σηκώσουν το βάρος της κληρονομιάς
του παρελθόντος της χώρας μας και πολύ περισ-
σότερο τις ευθύνες του μέλλοντος…

Αθανάσιος

Εισιτήριο Διαρκείας
Αγαπητοί αδελφοί, όπως κάθε χρόνο έτσι και

φέτος στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου μία παρέα
νέων (απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, εργαζόμε-
νοι και νέα ζευγάρια) δραστηριοποιούμαστε σε
πολλούς τομείς προσφέροντας τα μέγιστα δυ-
νατά σε ένα κλίμα αγάπης, χαράς και αλληλεγ-
γύης. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται
κάθε Τρίτη βράδυ, μετά την ακολουθία του Μι-
κρού Αποδείπνου, με υπεύθυνο τον π. Ραφαήλ,
ο οποίος αναλύει μαζί μας πνευματικά θέματα
αναδύοντας προβληματισμούς μέσα από την
σύγχρονη κοινωνία. Οι συζητήσεις περιστρέφον-
ται γύρω από το «ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται ομάδες εργα-
σίας ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ικανό-
τητες όλων μας. Οι περισσότεροι έλκονται από
τη διακονία των ασθενών και ως εκ τούτου επι-
σκέπτονται διάφορες κλινικές καθώς και κέντρα
αποκατάστασης της πόλης με σκοπό την προ-
σφορά προς τον συνάνθρωπο. Η θεατρική και
χορευτική ομάδα, όπου και εκεί σημειώνονται
υψηλές συμμετοχές, απαρτίζεται από νέους ικα-
νούς με πραγματική διάθεση και ροπή προς τη
δημιουργία και διάκριση. Ετοιμάζουν να ανεβά-
σουν την παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκο-
πούλας».

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ομάδα είναι και
αυτή όπου παραδίδονται μαθήματα πλεξίματος
(κάθε Σάββατο στις 6 μ.μ.). Εκεί οι δεξιοτέχνες
εθελοντές καθοδηγούνται από έμπειρους διδά-
σκοντες στην ανάδειξη των πηγαίων ικανοτήτων
και ταλέντων τους. Προς την ίδια κατεύθυνση,
αξίζει να παρευρεθείτε στον Ραδιοφωνικό
Σταθμό της Μητρόπολης κάθε Πέμπτη βράδυ 8-
9 συμμετέχοντας έτσι και στην ομάδα που εκ-

πέμπει ραδιοφωνικά στους 96,3 των FM με τίτλο
«Ομοθυμαδόν». Σε αυτές τις συναντήσεις κάθε
εβδομάδα ένα καινούριο θέμα αναλύεται καθ’
όλη τη διάρκεια της εκπομπής με σοβαρότητα
αλλά και διάθεση για χιούμορ και πειράγματα!.

Όσο αφορά την ενημέρωση, φροντίζουμε η
ιστοσελίδα του Ιερού Ναού μας, όπου μπορεί
κανείς να βρει αναρτημένες όλες τις σημαντικές
πληροφορίες, να αναβαθμίζεται συνεχώς παρέ-
χοντας σε όλους πλούσιο υλικό προς πνευματικό
καταρτισμό αλλά και εξερεύνηση. Επίσης κυκλο-
φορεί συνδυαστικά και το έντυπο «Εύηχη Σάλ-
πιγγα» με ευρύ θεματολόγιο που δίνει τη
δυνατότητα εστιασμένης μελέτης γύρω από διά-
φορα ζητήματα που είναι άξια συζήτησης και
προβληματισμού.

Τέλος, μέσα σε ένα χαρούμενο και ευχάριστο
κλίμα πραγματοποιούνται προσκυνηματικές εκ-
δρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος προς ψυ-
χικό όφελος όλων μας. Έτσι γνωρίζουμε νέους
ανθρώπους, συζητάμε και ανταλλάσουμε από-
ψεις προσφέροντας την βοήθειά μας όπου μας
δίνεται η ευκαιρία.

Σας περιμένουμε όλους τους Νέους να έρ-
θετε. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως βλέποντας να προ-
στίθενται καινούργια μέλη στη παρέα μας. Σας
παρέχουμε ένα «εισιτήριο διαρκείας» στις συ-
ναντήσεις μας κάθε Τρίτη βράδυ, αλλά και στις
καρδιές μας. ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις
9 μ.μ. Ευχάριστα και χαμογελαστά πρόσωπα θα
σας αγκαλιάσουν, θα συζητήσουν και θα δουλέ-
ψουν μαζί σας για το κοινό όφελος γιατί ο ένας
δεν μπορεί να καταφέρει όσα μπορούνε οι πολ-
λοί!.

Γιάννης και Ειρήνη
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